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RESUMO 

 

Esta monografia é uma pesquisa sobre a influência que a subcultura punk gerou na 

moda dos anos 1970 e continua gerando até os dias de hoje. Através da análise de imagens de 

coleções de moda atual pretende-se destacar que tipos de roupas definiam os punks nos anos 

1970, como a cultura e a sociedade da época influenciavam nas roupas e até que ponto existe a 

influência do punk nas coleções de moda atual. As imagens foram analisadas de forma 

individual e em cada uma delas foi destacada a referência da subcultura punk. Os resultados da 

análise indicam que essa subcultura ainda gera grandes influências nas roupas usadas nos dias 

de hoje, embora os ideais deste grupo não sejam seguidos por todos que se vestem como eles. 

Foi possível perceber que com o passar dos anos o punk se tornou um estilo comercial, abraçado 

por grande parte da população. 

 

Palavras-chave: Punk. Moda. Subculturas.  
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta um estudo e análise sobre a subcultura punk que 

surgiu nos anos 1970 buscando entender se essa subcultura ainda gera influências nas coleções 

de moda atual. Para estudarmos essa influência, o método escolhido foi de pesquisa qualitativa 

de descrição, através da análise de conteúdo das coleções para verificar a influência do punk. O 

estudo de caso foi realizado com três imagens de cada uma das coleções de inverno 2017 das 

seguintes marcas: Louis Vuitton, Moschino e Marc Jacobs.  

O problema do trabalho se baseia nas questões: Que tipos de roupas definiam os 

punks nos anos 1970? Como a cultura e a sociedade da época influenciavam nas roupas? Até 

que ponto existe a influência do punk nas coleções de moda atual? 

Sabe-se que os acontecimentos sociais e políticos geram uma influência muito 

grande no mundo da moda. Na década de 1970 o mundo passava por uma crise e o índice de 

desemprego era muito grande. Assim surgiu o movimento punk, com o intuito de protestar 

contra o que acontecia na época. Com suas roupas grosseiras e visual desconstruído, os punks 

desejavam chamar atenção as causas que eram deixadas de lado. Por isso se faz necessário 

analisar a influência que as subculturas geravam e ainda geram no mundo da moda. 

Os objetivos deste trabalho são: analisar os tipos de roupas usadas pelos punks nos 

anos 1970 e perceber a influência da subcultura punk no mundo da moda e o reflexo que ela 

gera nas coleções atuais. 

A pesquisa se inicia com o estudo de toda a moda dos anos 1970, para que possamos 

entender os pensamentos sociais e culturais da década e tudo que influenciou direta ou 

indiretamente o vestuário. Em seguida, estudaremos o movimento punk desde o seu surgimento, 

suas grandes estrelas, pensamentos e ideais e como ele influenciou na mudança da sociedade. 

Depois pesquisaremos as roupas e acessórios utilizados pelos punks dos anos 1970, como e 

porque eles escolhiam suas roupas e o que eles queriam representar através delas.  

Por último analisaremos essa influência nas coleções atuais das três marcas 

selecionadas, destacando que características do movimento punk continuam influenciando e 

caracterizando nossos guarda-roupas até hoje. 
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2 A MODA E O MOVIMENTO PUNK 

2.1 A MODA DOS ANOS 1970 

“Os anos 70 caracterizam-se por uma politização muito forte do público, 

impulsionada principalmente pelas camadas mais jovens” (LEHNERT, 2001, p. 72). Na década 

conhecida como Flower-Power, Lehnert (2001) mostra que não somente a ordem mundial se 

tornou um problema, mas também as estruturas sociais se transformaram em temas importantes 

e recorrentes, surgindo assim diversas alternativas para as formas de vida tradicionais: “as 

drogas, o amor livre e as formas de vida comunitárias desempenharam um papel essencial nesta 

fase, que também foi impulsionada de modo decisivo pelo movimento feminista” (LEHNERT, 

2001, p.72). 

É possível perceber que a moda foi se orientando pela juventude e se tornou cada 

dia mais diversificada. Para Haye e Mendes (2003, p.195), a moda da década de 1970 se dividiu 

em duas áreas: “roupas clássicas, fáceis de usar, e trajes de fantasia”, e contou com duas 

mudanças importantes no vestuário feminino, a substituição da mini saia e o uso da calça jeans. 

O trecho a seguir reforça o que as autoras querem ressaltar: 

 

Houve dois fatores de grande importância no vestuário feminino: a substituição da 

silhueta rígida, triangular, da minissaia pelas linhas longas e esbeltas da midi e da 

máxi, e a crescente dependência feminina das calças. Enquanto isso, a preocupação 

dos homens com o estilo aumentava (HAYE E MENDES, 2003, p.195). 

 

 

Boucher (2012) define que a década de 1970 representou um período de 

reorganização e agrupamento na história da moda, já que na década anterior a mesma passou 

por experiências tumultuadas. Já Stevenson (2012, p. 202) acredita que “os anos 1970 

comprovam a dificuldade de restringir uma moda a uma década”. Com essa afirmativa o autor 

define que a primeira metade da década, depois da Woodstock deu continuidade ao que era 

moda no final dos anos 60 e a segunda metade ruma para o que foi o auge dos anos 80, década 

esta que marcou as estruturas da moda. 
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Nos anos 1970, a moda se tornou um meio de expressar opiniões. Podemos ver 

relatos de desenvolvimentos muito interessantes na Alta-Costura, inclusive, muitos dos grandes 

estilistas conhecidos mundialmente, começaram suas carreiras nessa época, como Kenzo, 

Vivienne Westwood e Ralph Lauren (LEHNERT, 2001). 

Stevenson (2012, p.203) reafirma o que anteriormente foi destacado por Haye e 

Mendes (2003): “Esse mundo da fantasia foi central nos anos 1970”. Nessa década a moda 

ligou-se de vez a indústria musical, e para a maioria jovem a vida girava em torno do prazer 

como um bem supremo e a fuga do cotidiano. A facilidade de viajar ampliou as perspectivas da 

moda e os estilistas internacionais da alta-costura adotaram um estilo de vida parecido com os 

de músicos, artistas, atores e modelos “glamourosos o suficiente para se reinventarem” 

(STEVENSON, 2012, p.203). 

No clima de vale tudo, os estilistas da década encontraram inspiração até mesmo 

nos acontecimentos mais adversos, como a crise econômica, o aumento do preço do petróleo, 

o fim da Guerra do Vietnã, aumento dos ataques terroristas, distúrbios raciais e protestos 

estudantis nos EUA e na Europa (HAYE E MENDES, 2003). 

Além disso, o movimento feminista também desempenhou um papel essencial na 

moda dos anos 1970, Lehnert define a relação da moda com o feminismo da seguinte forma:  

 

O movimento feminista, por seu lado, considerava que a moda, como conceito, estava 

intimamente ligada ao sistema patriarcal. Por conseguinte, as feministas mais 

militantes procuravam normalmente usar uma antimoda, que teve expressões 

diferentes nos diferentes países (LEHNERT, 2001, p.72). 

 

 

A moda passou por diversos momentos em toda a década, sendo assim, era 

necessário que os estilistas acompanhassem os pensamentos e ideais de diferentes grupos. 

“No todo, porém, a moda havia se tornado menos um ditame do estilista e mais uma 

questão de escolha pessoal” (HAYE E MENDES, 2003, p.195). 

Para Moutinho e Valença (2000), a moda da década de 1970 se diversificou de uma 

forma tão grande que seria impossível resumir todas as suas características, por isso faz-se 

necessário relatar as principais tendências e estilistas da época, desde o movimento hippie que 

surgiu no começo dos anos 1970 até o movimento punk que começou a ser desenvolvido no 

final da década. Todos as principais tendências foram influenciadas por acontecimentos da 

época, sejam eles políticos, sociais ou culturais. 
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2.1.1 O movimento Hippie 

 

O movimento hippie nasceu na Califórnia no fim da década de 1960, mas logo se 

espalhou por todo o mundo. Jovens se reuniam em forma de protesto contra a guerra do Vietnã, 

o sistema capitalista e a sociedade industrial e de consumo (FERRAZ, 2008). 

Lehnert (2001, p.59) acrescenta que os mais jovens tanto nos EUA quanto na 

Europa tomaram posições políticas em consequência de conflitos com a geração de seus pais e 

também com a situação política em todo o mundo.  

 

Gerações mais novas insurgiam-se contra as tomadas de posição radicais da guerra-

fria. Os adversários da sociedade burguesa lutavam contra a Guerra do Vietname com 

o lema Make love, not war. [...] registou-se uma grande onda de protestos estudantis 

com origem nos EUA, que posteriormente atingiu a Europa e chegou ao Japão. 

 

Figura 1 – Manifestantes marchando para o Pentágono contra as injustiças sociais. 

 
Fonte: Blog Simbologia Hippie (2013). 

 

O regresso à natureza, a frase ‘faça amor, não faça guerra’ e o lema de ‘paz e amor’ 

foram os principais slogans do movimento. Era fácil identificar os hippies pelos seus looks, 

homens e mulheres andavam descalços, tinham cabelos compridos e usavam roupas com 

estampas de flores coloridas (LEHNERT, 2001). 
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Já a moda inspirada pela era espacial, feita de tecidos futuristas foi rejeitada pelos jovens 

hippies que eram “a favor de peças feitas à mão e uma reverência pelas fibras naturais” (FOGG, 

2013, p.386). 

Como o principal lema do movimento foi o ‘Paz e Amor’, os hippies eram muito 

liberais, acreditavam que a sexualidade reprimida era a grande causadora de sede por sucesso e 

manifestações de violência e buscavam formas espontâneas e diferentes de expressar seu amor.  

Haye e Mendes (2003, p.204) destacam “o caráter permissivo do movimento hippie, 

com sua postura liberal diante do sexo e das drogas”, como itens principais de sua cultura, além 

da rejeição aos valores urbanos focando no retorno à natureza.  

Esse espírito 100% natural gerou grande influência nas roupas dos jovens hippies, 

muitos confeccionavam suas próprias roupas em crochê ou tricô (LEHNERT, 2001). Também 

através da técnica de tie-dye desenvolviam peças coloridas e psicodélicas e usavam túnicas 

indianas e roupas velhas encontradas nos sótãos ou brechós (BOUCHER, 2012). 

 
 

Figura 2 – Peças confeccionadas com a técnica de tie-dye. 

 
Fonte: blog O novo Preto (2014). 

 

 

A maneira de vestir dos Hippies depressa se tornou moda, também para aqueles que 

não tinham nada a ver com a forma de pensar do movimento. [...] Dera-se pela 

primeira vez um fenómeno que se iria tornar muito frequente no domínio da moda: o 

modo de vestir de um grupo minoritário da sociedade torna-se moda, massificando-se 

e perdendo em grande parte o significado do ideário que esteve na sua origem 

(LEHNERT, 2001, p.59). 
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No Brasil, tendo os mesmos ideais do movimento hippie, existiu a Tropicália, que 

lutava contra a ditadura militar. Os estudantes faziam passeatas e gritavam slogans contra o 

governo e a violência. Foi um momento de ruptura também no meio musical e cultural 

brasileiro. Os destaques da época foram Caetano Veloso e Gilberto Gil (FERRAZ, 2010b). 

2.1.2 Revivalismo 

No revivalismo a moda encontrava referências no passado, desde o período 

vitoriano até os anos 40 (BLACKMAN, 2014), criando o estilo retro chique da belle époque.  

Segundo Moutinho e Valença (2000, p.235), “de uma certa maneira, a moda tentava 

fazer andar, lado a lado, conquistas dos anos 60 e roupas que se inspiravam em décadas 

anteriores”. 

Esse chamado ‘estilo nostálgico’ se tornou muito apreciado e blusas estilo 

avozinha, saias de camponesas e tudo que remetesse às modas do século XIX e início do século 

XX eram vistos com muita frequência. Para Lehnert (2001, p.73), “o resultado foi uma colorida 

mistura de estilos, não existindo um estilo uniforme, mas sim elementos das mais variadas 

origens”. 

Yves Saint Laurent mostrou sua paixão pela moda dos anos 40, palco da 2ª Guerra 

Mundial, em sua coleção de alta-costura de 1971 chamada Liberação, “com maquiagem mais 

forte, pele à mostra e plataformas, a apresentação foi duramente criticada pela imprensa da 

época, que chamou de ‘o show mais feio da cidade’ por relembrar o estilo na ocupação nazista 

durante a guerra em Paris” (PACCE, 2015). 
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Figura 3 – Saint Laurent e suas modelos da coleção Liberação. 

 
Fonte: Cinéfilos (2015). 

 

2.1.3 A moda masculina no guarda-roupa feminino 

Nos anos 1970 as mulheres lutavam para se afirmar na sociedade, o movimento 

feminista crescia cada vez mais e o desejo pela igualdade foi refletido em suas roupas. Elas não 

desejavam simplesmente trabalhar, mas buscavam ser reconhecidas, lutando para se colocar em 

ambientes que anteriormente eram dominados apenas por homens. Foram se tornando 

executivas e usavam calças, blazers, coletes, suspensórios e outros itens masculinos com o 

objetivo de dar ao traje uma aparência mais séria. (MOUTINHO E VALENÇA, 2000). 

Fogg (2013, p.398) reafirma o que foi dito anteriormente, acrescentando que o 

desejo por autonomia fez com que a mulher profissional “necessitasse de um guarda-roupa 

conciso de peças individuais versáteis”. 

As calças compridas foram aparecendo cada vez mais no guarda-roupa feminino e 

Boucher (2012, p.417) relata que 
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em 1971, foram vendidos três milhões de calças compridas femininas, ao passo que o 

número de vestidos diminuía na mesma proporção. Trata-se, portanto, de uma 

corrente irreversível, correspondendo [...] ao desejo mais ou menos consciente da 

maioria das mulheres de manifestar sua igualdade diante do homem usando a mesma 

roupa que ele. 

 

 

Certas peças se tornaram básicas no guarda-roupa feminino, como os blazers de um 

só botão, camisas de estilo masculino e calças com cortes baseados na alfaiataria masculina, 

com pregas na frente e bolsos verticais nas laterais (FOGG, 2013). 

Mais uma vez Yves Saint Laurent chamou a atenção, criou seus smokings para 

mulheres, que continuaram a fazer parte de qualquer coleção (LEHNERT, 2001). Ele adaptou 

técnicas da alfaiataria masculina para criar conjuntos femininos, e suas calças se tornaram 

altamente desejadas (HAYE E MENDES, 2003). 

 

 

Figura 4 – Conjunto feminino de alfaiataria de Yves Saint Laurent. 

 
Fonte: Haye e Mendes, 2003, p.194. 
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2.1.4 A calça Jeans 

A moda da década de 1970 testemunhou o crescimento do mercado do jeans. 

Anteriormente usado apenas por trabalhadores e crianças, o jeans era uma peça histórica que 

surgiu nos EUA e passou a fazer parte do guarda-roupa de adolescentes dos anos 1950, 

influenciados pelo cinema de Hollywood e estrelas do rock como Elvis Presley. Cada vez mais 

se tornou uniforme da juventude, podendo significar “a rebeldia, o conformismo, a 

uniformidade, o cross-dressing, o vestuário unissex e erótico, a roupa básica do dia a dia e 

também item da alta moda” (BLACKMAN, 2014, p.218). 

O jeans teve dois grandes sucessos nos anos 1970, em primeiro lugar os hot pants 

que atraíram mulheres jovens e elegantes e se tratavam de shorts extremamente curtos e justos 

com cinturas altas (LEHNERT, 2001). Em segundo lugar, as calças bocas de sino, que 

começaram com jovens colocando retalhos de tecido nas costuras externas de suas calças, e 

levaram as companhias de denim a seguir seus exemplos (STEVENSON, 2012). 

 

Ajustadas por costuras duplas aparentes, a etiqueta da marca colocada de maneira 

ostensiva na parte de trás do cós, os bolsos com apliques de rebites, os jeans oferecem 

a vantagem de ser baratos e resistentes. Logo vira moda desbotá-los e usá-los até o 

extremo desgaste e, para as garotas, escolhê-los de um tamanho nitidamente inferior 

às suas proporções reais (BOUCHER, 2012, p.422). 

 

Com orgulho se ostentavam calças jeans assinadas por estilistas de renome, com 

grandes etiquetas na parte de trás do cós exibindo nomes como Calvin Klein, Pierre Cardin, 

Cacharrel, entre outros. 

O jeans passou a ser indispensável no guarda-roupa da juventude, como podemos 

analisar na figura a seguir, e os hot pants eram grande sucesso entre as garotas. 
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Figura 5 – Os hotpants em 1975 no Reino Unido. 

 
Fonte: Blackman, 2014, p.263. 

2.1.5 Sportswear 

O sportswear, também conhecido como roupas para prática esportiva, se tornou 

tendência de moda nos anos 1970. A mania da boa forma, dos alimentos mais saudáveis e das 

dietas fez com que peças que anteriormente eram usadas apenas nas aulas de dança ou ginástica 

se tornassem um item essencial no guarda-roupa (BLACKMAN, 2014). 

Tênis, conjuntos de moletom, polainas, collants, leggings e faixas de cabelo saíram 

das quadras e salas de aula diretamente para o vestuário casual, e a influência crescente desse 

estilo esportivo marcou o distanciamento da formalidade no guarda-roupa.  

Para Blackman (2014), Jane Fonda foi o símbolo da mania pelo fitness nos anos 

1970 com seus vídeos de ginástica que venderam milhões de cópias. Com isso a prática de 

modelar o corpo começou a ganhar destaque, seja ela por meios naturais ou cosméticos. 

 

 



20 

 

 

Figura 6 – Jane Fonda em seus vídeos de ginástica. 

  
Fonte: Blackman, 2014, p.271. 

 

2.1.6 Glam Rock e Discoteca 

Embora os dois compartilhem o amor por collants e lantejoulas, foram movimentos 

diferentes, o Glam Rock surgiu na Grã-Bretanha no início da década de 1970 e a Discoteca após 

1976, nos Estados Unidos. 

Angus (2013, p.406) define o movimento Glam Rock como “mais exuberante” e 

promotor de “uma androginia provocadora”. Já a Discoteca é descrita pela mesma autora como 

“um período da moda baseada no brilho e resplendor” (p.407). 

No Glam Rock, elementos que anteriormente eram restritos ao vestuário feminino 

foram retrabalhados, tornando-se trajes “sexualmente ambíguos”, produzidos com cetim, lurex 

e tecidos elásticos com lantejoulas (HAYE E MENDES, 2003, p.214). 

O excesso da cabeça aos pés descrito por Angus (2013) incluía botas de altas 

plataformas, vestidos estampados e pintura corporal e facial, dito isto “o glam rock foi a 
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manifestação de um cintilante pastiche de excessos que autorizava qualquer homem a usar 

plumas no cabelo e sombra fosca nos olhos” (STEVENSON, 2012, p.212). 

David Bowie foi um grande representante do Glam Rock. Ele criou um visual 

transexual espalhafatoso, com maquiagens coloridas, penteados marcantes, trajes 

cuidadosamente produzidos e acessórios chamativos, deliciando assim seus fãs (HAYE E 

MENDES, 2003). 

Bivar (1988, p.29) retrata que David Bowie era um ator vivendo papeis, um 

performer. Cada disco é como se fosse um filme, o rock se tornou arte e estava vivendo “sua 

fase chique”.  

Logo, echarpes de plumas, blusões de lantejoulas, hotpants e camisas de cetim, 

jaquetas de couro em cores primárias e suéteres com temas metálicos se tornaram moda nas 

butiques de Londres (ANGUS, 2013). 

 

Figura 7 – David Bowie por Kansai Yamamoto em 1973. 

                             
Fonte: Stevenson, 2012, p.212. 
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Já a Discoteca atingiu seu auge no fim dos anos 1970 e passou a ser associado à 

cultura e moda. A sexualidade da música latina, do funk e do soul se refletiu diretamente na 

moda, com roupas justas, feitas de tecidos elásticos que revelavam o corpo em recortes sensuais 

e eram usadas com salto alto e meias curtas (ANGUS, 2003). 

 

A disco tinha a ver com exibição e poses eróticas, e nas pistas de dança, o piso 

iluminado e os globos prateados conferiam uma qualidade surreal à atmosfera. Os 

dançarinos entregues à música usavam elastano cintilante, que refletia as luzes e 

chamava atenção para eles (STEVENSON, 2012, p.224). 

 

 

Angus (2013, p.407) acrescenta que a discoteca alcançou a cultura de massa com a 

popularidade e sucesso do filme ‘Os embalos de sábado à noite’ com John Travolta, que 

“disseminou o estilo discoteca, barato e fácil de copiar”. 

 

Figura 8 – Capa do filme Os embalos de sábado à noite. 

 
Fonte: Site AdoroCinema, 2017. 
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Até agora pudemos analisar diferentes tendências que surgiram ao longo de toda a 

década, com seus diferentes pensamentos e influências. A partir do próximo subcapítulo, 

analisaremos a subcultura punk, desde seu surgimento, seus ideais e principais ‘estrelas’ desse 

movimento. 

 

2.2 O MOVIMENTO PUNK 

“Nossa música é uma reação a toda essa babaquice de paz, amor e felicidade. Os 

hippies ficam tentando te convencer que o mundo é uma maravilha, mas é só olhar ao redor 

para ver em que porcaria nós estamos” (OSBOURNE citado por GATTO, 2011, p.105). 

Gatto (2011) e Melão (2010) utilizam termos muito parecidos para descrever o que 

o movimento punk representou nos anos 1970, sempre retratando o contraste que essa 

subcultura gerava em relação ao que a sociedade da época ditava como certo e errado. 

 

Esse primeiro momento do movimento punk foi um choque para a sociedade em geral, 

pois era visto como algo sujo, desrespeitoso, que atentava contra aquilo que se 

convencionou como moral e bons costumes da sociedade. Esse choque inicial foi 

proposital, os punks realmente queriam chocar as pessoas (MELÃO, 2010, p.87). 

 
 

A palavra Punk pode ter diferentes significados, dentre eles: madeira podre 

utilizada para acender fogo, vagabundo de pouca idade, lixo, escória da sociedade e até mesmo 

prostituta, no inglês arcaico (GALLO, 2008). 

O melhor termo para definir o movimento punk é rebeldia. Com discursos fortes, o 

punk mostra uma crítica direta aos seus alvos, que são muito bem especificados, respondendo 

aos valores sociais com uma contracultura forte e anarquista. O discurso punk busca exteriorizar 

a desordem, o caos e os problemas da sociedade. O objetivo é mostrar suas próprias visões de 

mundo e não a visão de um mundo perfeito em que a sociedade se molda (MELÃO, 2010). 
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O Punk Rock é em muitos sentidos a junção de vários elementos desconexos, o lixo 

da sociedade industrial, a estética dos slogans situacionistas, uma postura ambivalente 

sobre o gênero e a política, a moda sadomasoquista e a restauração da simplicidade 

musical do Rock anos 50. [...]. Desse modo, o Punk Rock, sendo discurso pós-

modernista, tende a enfatizar o aqui e o agora de uma sociedade que perdeu a fé no 

progresso, no future. A combinação eclética, irônica e anárquica faz parte de um 

panorama geral nas artes e na própria sociedade de deslegitimação de certos sólidos 

modernos bem construídos, como a delimitação das esferas, a separação entre alta e 

baixa cultura, ou mesmo as definições sobre o sexo e a classe (GATTO, 2011, p. 120-

121). 

 

 

Mesmo definindo-os como rebeldes, Milani (2015, p.2) afirma que “seria hipocrisia 

também acusar os punks de rebeldes sem causa”, já que o movimento surgiu em um contexto 

histórico onde havia muito desemprego, desigualdades e violência, em todas as grandes cidades 

do mundo. Milani ainda acrescenta que “mesmo o fato de um jovem viver em um lar que não 

seja ameaçado pelas mazelas do capitalismo selvagem, isso não significa que ele não tenha o 

direito de se indignar com as injustiças ao seu redor”. 

Gatto (2011, p.111) descreve o cenário social de nascimento do punk sendo formado 

pelos “rejeitados da utopia do consumo do pós-guerra e pelo prazer mercantilizado da indústria 

cultural”. Com o clima de descontentamento e desesperança, os ideais desse grupo ganhavam 

força a cada dia e o dilema de ‘não há futuro’ fazia parte do discurso punk. 

O reajuste do capitalismo e a crise econômica, juntamente com o surgimento de 

formas de trabalho mais flexíveis, afetam principalmente a classe operária e a juventude, 

deixando frágeis as ideias de certeza e progresso, especialmente na Inglaterra e no Reino Unido 

(GATTO, 2011).  

Gallo reafirma o que foi citado anteriormente no seguinte trecho:  

 

 

As barreiras de classe, o conservadorismo, a discriminação e a falta de liberdade 

fomentaram a desesperança, seguida por uma atitude rebelde desses grupos que 

mergulhados na falta de perspectiva insurgiram-se utilizando a música como 

linguagem e como fator de identidade. [...]. Neles se concentrava uma agressividade 

que a mídia logo associou à violência e à desordem. O fato de, nas suas origens, 

recusarem vínculos partidários ou doutrinários facilitou a discriminação do grupo 

como simples baderneiros (2008, p.1). 

 

 

Levando em conta os cenários políticos, econômicos e sociais da época, não 

podemos classificar o punk como uma simples revolta de adolescentes. Dessa forma poderemos 

entender o que essa cultura realmente queria dizer, com todos os seus pensamentos e ideologias 

muito bem fundamentados. 
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Figura 9 – Punks do filme Suburbia de 1984 

 
Fonte: site Moda de Subculturas, 2016. 

 

 

Oliveira (2011, p.130) cita Home afirmando que o punk “aparece como uma 

evolução direta (do rock) dos anos 1960”. Contendo assim uma linguagem própria de pessoas 

socializadas no ambiente das ruas, que têm dentro de si uma frustração com o cotidiano e o 

desejo de trazer mudança. Desse modo Oliveira conclui que “o surgimento do punk está mais 

relacionado a experiências sociais vivenciadas no cotidiano das pessoas com ele identificadas 

do que a fenômenos massivos de divulgação ou de uma indústria da cultura e do 

entretenimento”. 

Apesar de muitos pensarem que o movimento punk foi somente uma moda dos anos 

1970, eles tinham seus próprios pensamentos e ideais, que refletiam em suas roupas. 

 
Foi a partir das vivências e das práticas culturais marginais que despontou uma cultura 

de rua calcada em experiências cotidianas: violência urbana, solidariedade, gangues, 

amizades, literatura marginal, estética visual e rock and roll compõem a matéria-prima 

da sensibilidade punk (OLIVEIRA, 2011, p.130). 

 

O punk surgiu como uma manifestação cultural em repúdio à comercialização que 

o rock estava vivendo. Melão (2010, p.86), relata que a intenção era trazer uma “volta às origens 

rebeldes desse estilo musical”. Mas o punk fez mais do que isso, trouxe com ele novos 

elementos musicais que são usados até hoje. 
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Embora tenha começado como uma vanguarda artística, o punk se tornou um 

movimento social, com a juventude inglesa criando sua própria identidade inspirada nas 

características estéticas e visuais do rock desde os anos 1960.  

A comunidade punk se desenvolveu com práticas opostas à indústria cultural da 

época. Com a ideia de ‘faça você mesmo’, surgiram muitas organizações autônomas, como 

gravadoras independentes, locais específicos para shows e fanzines (um tipo de revista feita de 

forma não profissional sobre um movimento cultural particular) (GATTO, 2011). 

Oliveira (2011, p.129) afirma que o punk “tem uma origem muito complexa e obscura”, 

por ser praticado por classes comuns, de operários, jovens desempregados e marginais. Logo, 

seu surgimento está diretamente ligado às experiências cotidianas vividas por pessoas normais 

e não a fenômenos de entretenimento. 

 

Mas o punk não é só visual, só música crassa. É também uma crítica e um ataque 

frontal a uma sociedade exploradora, estagnada e estagnante nos seus próprios vícios. 

Os punks não querem mais esperar o tão prometido fim do mundo. Eles querem o 

apocalipse agora, em 1976 (BIVAR, 1988, p.49). 

 

 

A intenção das bandas de punk nunca foi ter habilidades técnicas, musicalmente 

falando, e por isso não podem ser comparadas a grandes e consagradas bandas de rock. No 

entanto, fizeram sua fama por seus aspectos rebeldes e agressivos (MELÃO, 2010). 

Os músicos punks queriam tocar rock do seu próprio jeito, usando como tema de 

suas composições aquilo que eles mesmos viviam. Tocavam em condições precárias e 

desfavoráveis, mas traziam com isso algo inovador em relação a parte musical e também nas 

letras, que eram “simples e diretas, sem preocupação com uma linguagem elaborada” (MELÃO, 

2010, p.86). 

Os punks eram considerados muito exóticos para a sociedade da época. Com seus 

comportamentos bizarros e antissociais acabavam sempre relacionados a movimentos de 

vandalismo e violência, já que a grande mídia sensacionalista dava enfoque para o que mais 

chamava atenção (OLIVEIRA, 2006). 

Gallo (2010) relata que o punk, como acontecimento social e não somente música 

ou adjetivo, abalou a cultura gerando mudanças profundas na América do Norte e na Inglaterra, 

mudanças essas que já começavam a ser esperadas desde o movimento hippie. 
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Apesar de o movimento punk deslanchar somente no final da década de 1970, é 

possível perceber que desde os anos 1960 já existiam críticas ao capitalismo, os jovens de classe 

média já não criam mais nas possíveis conquistas que um diploma universitário poderia trazer. 

Esses mesmos jovens tomaram consciência dos problemas econômicos e políticos da época e 

decidiram reivindicar seus direitos e sua liberdade de escolher o rumo de suas vidas, recusando 

assim os valores familiares, disciplinares e sexuais burgueses.  

Enquanto Bivar (1988) e outros autores afirmam que o berço do punk é a Inglaterra, 

alguns discordam, como por exemplo, Bastos, que, apesar de atribuir méritos à pesquisa de 

Bivar, relata algumas falhas: 

analíticas menores, sobretudo de caráter histórico e sociológico, que decorrem 

primeiramente da falta de visão mais ampla do autor com relação ao surgimento do 

punk no mundo, e não somente em Londres; também pelo fato de Bivar ter atribuído 

a Malcon MacLaren o papel de “pai do punk” e aos Sex Pistols (pré-fabrico comercial 

e midiático de MacLaren e seus colaboradores) o “status-honra” de primeira banda 

punk da história (citado por OLIVEIRA, 2011, p.132). 

 

 

 

Considerando os autores que relatam os Estados Unidos da América como o real 

berço do punk, podemos ver o seu surgimento no fim dos anos 1960 e início da década de 1970, 

onde começava a surgir alguns movimentos pequenos de bandas de rock underground 

(OLIVEIRA, 2011). 

 

 

As influências fundamentais e primordiais que possibilitaram o surgimento do punk 

foram fundidas pela primeira vez em 1965, nos Estados Unidos; se foi lá que o 

movimento teve seu batismo, e se o punk sempre surgiu e surge primeiramente com 

as bandas e com o visual (elementos culturais) para depois surgirem outros elementos 

culturais, políticos e ideológicos, como o fanzine e o antimilitarismo, por exemplo, 

podemos dizer que o punk surgiu nos Estados Unidos com o Velvet Underground, 

The Stooges e similares bandas que expressavam, de certa maneira, o underground 

possível para a época, e não em 1976 na Inglaterra e por intermédio de Malcon 

MacLaren e com a comercial banda Sex Pistols (BASTOS citado por OLIVEIRA, 

2011, p.130). 

 

Apesar de o punk ter sua origem um pouco confusa, tanto musical quanto 

culturalmente, entende-se que Bivar (1988) trata a Inglaterra, Malcolm McLaren e os Sex 

Pistols como o início do punk, pelo fato de que foi a partir desses ícones que o punk como 

movimento cultural passou a ser conhecido em todo o mundo. No Brasil, o punk se tornou 

conhecido através das bandas Ramones e Sex Pistols em meados de 1970. 
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Oliveira (2011) cita o que diz Ortellado sobre a nova forma de fazer música que o 

punk estava trazendo para o mundo: 

 

O punk podia falar com uma verdade inédita sobre o amor adolescente, sobre o 

desemprego, sobre os problemas sociais e sobre a estupidez das regras estabelecidas 

sem repetir clichês dos discursos políticos – ou seja, sem ter como parâmetro positivo 

o amor livre, a sociedade alternativa, a revolução ou o socialismo. (ORTELLADO 

citado por OLIVEIRA, 2011, p.131). 

 

O mesmo autor ainda relata que as pessoas já estavam cansadas de longas músicas, 

com solos instrumentais de vinte minutos. O punk então foi uma nova forma de criar, poucos 

minutos com letras cheias de conteúdo, aproximando a cultura e a política.  

 

2.2.1 Estados Unidos: New York Dolls e Ramones 

A famosa frase de John Lennon no começo da década de 1970 ‘o sonho acabou’ foi 

um marco na vida de alguns jovens, mas para outros ela não teve a menor importância, já que 

nos subúrbios de New York o sonho de fato nunca existiu. A cultura hippie, que começou no 

fim dos anos 1960, com toda sua psicodelia e lemas de ‘paz e amor’, não atraia os jovens dessas 

regiões suburbanas. Ao contrário dos hippies, que buscavam nas drogas uma expansão de 

pensamentos e conhecimentos sobre o mundo, esses jovens buscavam fugir da realidade em 

que viviam e esquecer todo o mundo à sua volta (MILANI, 2015). 

Nesse contexto de desesperança e caos, surgiu em Nova Iorque uma escola de teatro 

que se intitulava Ridiculous Theather, com o objetivo de engrandecer tudo o que era desprezado 

pela sociedade americana. Com seu elenco composto por drag queens e deficientes físicos, 

influenciou grande parte da juventude a usarem roupas femininas e purpurina. Nesse cenário 

surgiu o New York Dolls, com um “estilo inovador e agressivo, eles eram rudes com a própria 

platéia” (MILANI, 2015, p.3). 

Igualmente, suas músicas eram agressivas, falando de assuntos que os jovens 

suburbanos se interessavam, com melodias simples que contrastavam com as músicas longas e 
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elaboradas da época. Eles se vestiam com roupas femininas e realizavam sua performance com 

um estilo homossexual. 

 

Figura 10 – Álbum do New York Dolls de 1972-73 

 
Fonte: site AllMusic, 2017. 

 

 

Outro famoso nome do Punk Rock foi a banda Ramones, com seu início centrado 

no Queens, um distrito de Nova Iorque. Os integrantes: Joey, Johnny, Dee Dee e Tommy se 

conheciam desde a adolescência, tocaram juntos em bandas de garagem e eram fãs das mesmas 

bandas. 

E se uma característica definiu esses grupos (e embasou todo o movimento punk rock), 

e em especial os Ramones, foi a simplicidade. Marca do gênero, o slogan ‘do it 

yourself’, sintetiza algo talvez inédito até então, a possibilidade de não saber tocar um 

instrumento, ou saber muito pouco, e fazer música; e mais, enfrentar as barreiras 

intransponíveis da indústria cultural, ao produzir e divulgar um trabalho autoral de 

maneira independente, mesmo que com recursos escassos e produção precária 

(ABECHE, 2013, p.2). 

 

 

 

Podemos dizer que os Ramones, assim como os outros grandes nomes do Punk, 

foram frutos de sua própria criação. As músicas retratavam seus estilos de vida com nomes 

como ‘Now I Wanna Snif Some Glue’ (agora quero cheirar um pouco de cola), revelando o 

famoso discurso de: sexo, drogas e rock & roll. 
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Além de suas músicas, os Ramones marcaram muito por conta de seus visuais. 

Kurmann (2015, p.20) citando True descreve que “os integrantes usavam quase que uniformes”. 

Frequentemente vestindo calças jeans justas e rasgadas, camisetas, all-star ou coturnos, 

jaquetas de couro e o mesmo corte de cabelo, a aparência da banda era definida. 

Abeche (2013) relata que o que diferenciava os Ramones da maioria das bandas 

punks britânicas e estadunidenses - que usavam a música para contestação política e ideológica, 

eram suas temáticas ácidas e provocativas. Johnny Ramone, o guitarrista da banda sempre 

apresentou um pensamento conservador de direita, contrastando com a maioria dos integrantes 

de outras bandas punk. 

 

A provocação aos padrões morais vigentes está presente na discografia dos Ramones, 

além da utilização de drogas e bebidas, nos alimentos. O grupo desestrutura slogans 

comuns como ‘alimentação saudável’ ou ‘cuide de sua saúde’, primando pela 

desestruturação das práticas sociais 341 disseminadas e aceitas, do politicamente 

correto, e da maneira usual que a sociedade encara tais fatores (ABECHE, 2013, p. 

14-15). 

 

 

Mesmo tendo uma proposta provocativa, letras pouco digeríveis, músicas simples 

e com poucos acordes, versos curtos e repetitivos, instrumentos altos e distorcidos, as músicas 

eram facilmente decoráveis tornando a banda um produto da indústria cultural. O grupo estava 

constantemente presente em rádios, festivais, programas de auditório e produziu inúmeros 

vídeos que passavam frequentemente na MTV. Ainda assim, muitos críticos não consideravam 

o ‘barulho’ dos Ramones como música ou arte (ABECHE, 2013). 

Um fator marcante da banda era a mínima sincronia entre os integrantes e a 

semelhança entre quase todas as músicas. O que definia o fim de uma música e início da outra 

era a contagem feita por Dee Dee, que acabou se tornando um clássico das apresentações da 

banda. Além disso, as discussões sobre a ordem das músicas durante o show também faziam 

parte de todas as apresentações (BAHIANA, 2010). 
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Figura 11 – Integrantes da banda Ramones 

 
Fonte: site AllMusic, 2017. 

 

“Os Ramones compuseram músicas com a limitação técnica que lhes era peculiar e 

encontraram no humor esdrúxulo, na provocação, na desconstrução, e muitas vez, na 

escatologia, o teor identitário lírico, sonoro e visual” (ABECHE, 2013, p.12). 

Além dos Ramones e do New York Dolls, existiram diversas outras bandas, não 

com o mesmo sucesso das analisadas, inclusive em outros países. A seguir estudaremos a 

subcultura punk na Inglaterra. 

 

2.2.2 Inglaterra: Malcolm McLaren e os Sex Pistols 

Malcolm McLaren nunca foi um bom aluno e aos 16 anos largou os estudos e 

decidiu buscar uma escola de arte. Estudou em várias delas, mas nenhuma o satisfazia. 
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Ao fim do ano de 1971 ele decidiu abrir uma loja de roupas, que chamou de Let it 

Rock, com uma pegada nostálgica, trazendo de volta o estilo de estrelas do rock. A loja era 

frequentada pela vanguarda e músicos em início de carreira (BIVAR, 1988). 

É possível considerar que Malcolm começou a se interessar pelo punk quando 

recebeu a visita da banda New York Dolls na Let it Rock e resolveu instantaneamente 

acompanhá-los de volta até Nova Iorque, ao mesmo passo em que sua loja mudava de nome e 

estilo. 

Foi na loja de McLaren, agora chamada SEX, que surgiu uma das primeiras bandas 

punks da Inglaterra. Steve Jones e Paul Cook, amigos inseparáveis que viviam numa onda de 

roubar carros e equipamentos musicais, tinham uma banda. Os amigos que estavam sempre na 

loja de McLaren encontraram mais um integrante para a banda lá, o vendedor Glen Matlock 

(BIVAR, 1988). 

 

Figura 12 – Fachada da loja SEX 

 
Fonte: site Moda de Subculturas, 2016. 

 

 

Em um dia de agosto de 1975, enquanto os jovens se encontravam na SEX, apareceu 

por lá um rapaz com uma camiseta escrita à mão ‘eu odeio Pink Floyd’, com furos onde deviam 
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estar as caras dos integrantes da banda. Após alguns minutos de conversa e um pequeno show 

acompanhando uma música em um toca-discos, John Lydon passa a ser o vocalista da banda e 

Malcolm McLaren empresário. Nascia então a banda Sex Pistols (GATTO, 2011). 

Gatto (2011, p.112), citando Savage, descreve que “o desejo dos jovens em formar 

a banda vem, principalmente, de uma percepção generalizada de que a música é um campo no 

qual as diferenças de classe não importam”. 

Segundo Bivar (1988), Malcolm McLaren começou a incentivar os jovens a 

escreverem músicas sobre suas atitudes, pensamentos e vidas. 

“Em pouco tempo a banda começou a apresentar-se em escolas e universidades ao 

redor de Londres e a formar um grupo de fãs” (GATTO, 2011, p.112). 

 

Figura 13 – Integrantes da banda Sex Pistols 

 
Fonte: site Billboard, 2015. 

 

 

No ano de 1976, os Sex Pistols assinaram com sua primeira gravadora, chamada 

EMI e, no dia 26 de novembro do mesmo ano, lançaram a música Anarchy in the UK, refletindo 

através de sua letra a geração em que viviam. O alvoroço gerado pelas letras e postura da banda 

acabou resultando em um convite para entrevista em um programa de televisão. O programa 

que era ao vivo, foi ao ar cheio de palavrões e ofensas, tornando os Sex Pistols conhecidos 

nacionalmente, levando a mensagem de que havia um novo discurso influenciando milhares de 
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jovens através do mesmo. Ainda assim, a turnê que se seguia teve sete dos vinte shows 

programados, já que os outros treze foram cancelados por medo dos organizadores ou por 

pressão política (GATTO, 2011). 

Gatto (2011, p.114) cita o jornalista Savage, dizendo que “a grande força discursiva 

do Punk Rock só foi possível porque o movimento foi capaz de articular esse sentimento de 

inadequação e frustração de diversos grupos sociais em um discurso esteticamente novo”. 

Diante disso, o discurso dos Sex Pistols dá ênfase à agressão estética, ao 

anarquismo, ao ‘faça você mesmo’ e à ideia de que não há lugar para ir, não há futuro. 

Kurmann (2015) relata que a banda terminou três anos após sua fundação. Durante 

esse curto tempo, o baixista Glen Matlock foi substituído por Sid Vicious por causa de 

problemas pessoais entre os integrantes. Bivar (1988) retrata os Sex Pistols como a banda mais 

violenta do Punk, sempre envolvida em problemas e pancadarias durante os shows e também 

fora deles. 

2.2.3 CBGB 

O bar CBGB & OMFUG (Country, Bluegrass, and Blues and Other Music For 

Uplifting Gormandizers), localizado em Nova Iorque, é conhecido mundialmente como o berço 

do punk rock. Seu fundador Hilly Kristal abriu as portas em 1973. Battisti e Lima (2015) 

descrevem que como o punk só chegou em Londres por volta de 1977. Nova Iorque e Hilly 

Kristal são considerados os verdadeiros ‘pais do punk’. 
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Figura 14 - CBGB 

 
Fonte: site Moda de Subculturas, 2016. 

 

As mesmas autoras citam McCain e McNeil, que entrevistaram músicos e 

participantes do movimento punk da época para a criação de seu livro. Battisti e Lima relatam 

que os músicos se sentiam em casa no CBGB e que “o bar transpirava o underground da época, 

era sujo, não tinha boas condições e não agradava o grande público nova-iorquino, o que era 

perfeito para bandas que não conseguiam outros lugares para tocar pela não aceitação do 

público” (BATTISTI e LIMA, 2015, p.12). 

O principal objetivo do CBGB era ter shows de Country, Bluegrass e Blues, como 

o nome do bar sugere. Kristal só permitia grupos que tocassem músicas próprias, e com o passar 

do tempo começou a apostar em bandas locais que tinham um som mais simples, curto e direto, 

diferente do que estava em alta no começo da década, como a psicodelia e o rock progressivo, 

com músicas muito elaboradas e longas (BAHIANA, 2010). 

No início, o público dos shows era formado, na grande maioria, por músicos que 

tocariam no mesmo dia. Os shows dessas bandas eram semanais e Hilly teve a idéia 

de realizar alguns festivais com esses grupos que estavam sempre tocando no bar. 

Com isso, aos poucos, o público foi crescendo e algumas apresentações passaram a 

ter lotação esgotada (BAHIANA, 2010, s/p). 

Scheffel (2016) relata que a primeira imagem que vêm à mente quando se fala de 

CBGB é da banda Ramones, já que eles foram um dos principais motivos do sucesso do mesmo. 
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Com o deslanchar da carreira e a fama que a banda ia conquistando muitas pessoas iam ao 

CBGB apenas por curiosidade. 

 

É impressionante como um simples e precário clube conseguiu reunir tantas estórias 

que mudariam o percurso de três gerações. O que começou no boca a boca, hoje já 

virou tema de filmes, documentários e livros. A história do CBGB mostra o perfeito 

espírito punk do ‘faça você mesmo’ que nunca deve morrer dentro de nós, pois só ele 

faz movimentar o que o Sistema esquece ou exclui (SCHEFELL, 2016, s/p). 

 

 

Reafirmando o que foi dito anteriormente, Bahiana (2010, s/p) diz que “os shows 

mais lendários no CBGB naquela época foram os dos Ramones”. Com músicas curtas, que 

raramente tinham mais de dois minutos, as apresentações acabavam se tornando muito curtas 

fazendo com que a banda repetisse músicas durante o show.  

“No dia 15 de outubro de 2006, Patti Smith realizou o último show da história do 

CBGB & OMFUG [...] Hilly Kristal, dono do CBGB, lutava contra o despejo desde 2005, 

devido a falta de pagamento do aluguel do espaço” (BAHIANA, 2010, s/p). 

2.2.4 Fanzines: Imprensa alternativa 

Os Fanzines foram criados como uma mídia alternativa através da cultura do ‘faça 

você mesmo’ que surgiu com o movimento punk. O nome vem da junção das palavras ‘fan’ e 

‘magazine’, ou seja, a ideia era desenvolver uma revista feita pelos fãs e para os fãs. No Brasil 

os fanzines foram uma forma de os brasileiros escreverem e compartilharem seus pensamentos 

sem precisar da mídia comercial, já que esta vivia sendo censurada pela Ditadura (CARLOS e 

GELAIN, 2016). 

 
Um fanzine punk é feito a partir da montagem de diversos fragmentos: imagens tiradas 

de revistas, jornais, desenhos, fotos de shows, charges, colagens ao estilo Dadá; 

trechos de livros, reportagens, cartazes; poesias, frases soltas, pequenos fragmentos, 

textos de uma página ou alguns mais elaborados; relatos de experiências pessoais, 

críticas a cultura dominante, a política partidária, ao próprio grupo, comentários sobre 

música, filosofia, outras artes e outros saberes (MORAES, 2014, p.90). 
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O termo fanzine descreve qualquer publicação amadora, criada sem intenção de 

lucro, com o objetivo de apenas divulgar o tema e a paixão dos fãs pelo mesmo. “Há formatos 

que vão desde arranjos quase ininteligíveis até outros muito próximos ao das revistas e jornais 

tradicionais” (MILANI citado por CARLOS e GELAIN, 2016, p.7). 

Os fanzines punks mais famosos nos anos 1970 foram o Sniffin’ Glue na Inglaterra 

e o Punk em Nova Iorque. Estes tiveram um papel muito importante para unir os integrantes 

dessa subcultura já que a mesma não era muito bem representada pela mídia comercial. Ou seja, 

os fanzines construíram uma rede social para os punks, onde eles ressaltavam seus ideais e 

tornavam a subcultura ainda mais autêntica. 

 

Não se trata simplesmente de denunciar o que acontece no mundo, mas usar a 

linguagem, trabalhá-la para que ela seja capaz de mostrar ao leitor como se é afetado 

por esses acontecimentos. É como se o fato de sentir diferentemente fosse inseparável 

de uma tarefa ética de expressar essa forma de sentir, de oferecer a outros a narrativa 

de sua experiência como um exemplo que poderia ser apropriado ou, de outro modo, 

como algo que suscite naquele que lê o desejo de experimentar vivências análogas, 

que sejam tão radicais em sua abertura ao choque com a ‘realidade’ quanto elas 

(MORAES, 2014, p.92). 

 

 

Junior e Rossetti (2014) descrevem os fanzines como publicações marginais, já que 

eles estão por fora do mercado editorial e contam com um apelo comunitário muito forte. 

Através deles são apresentadas manifestações artísticas que a grande imprensa deixa de lado e 

os ideais e pensamentos de uma subcultura ou grupo interessado por um determinado assunto. 

As cópias são feitas em baixa quantidade, entregues a um público específico e interessado no 

assunto que é tratado. As produções são amadoras, principalmente por envolverem poucos 

recursos e não terem retornos financeiros.  
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Figura 15 – Capas de Fanzines 

 
Fonte: Colagem de fotos feita pela autora, 2017. 

2.2.5 O movimento punk chega ao Brasil 

O Brasil se encontrava em uma situação política e econômica muito delicada. Os 

brasileiros que normalmente estavam distantes da realidade musical de outros países 

rapidamente entenderam a mensagem do punk. A mensagem que esse movimento enviou para 

o Brasil foi de “fazer música energética com poucos recursos e canalizar sua raiva para produzir 

entretenimento para a rapaziada” (ALEXANDRE, 2002, p.53). 

 

 

É evidente, desta maneira, que a representação do punk no Brasil vai muito além da 

musicalidade, estende-se para uma lógica de apropriação de subculturas, de estilos e 

discursos. Musicalmente, o produto brasileiro se distancia ligeiramente dos exemplos 

referidos anteriormente, entretanto, esteticamente, a singularidade do gênero se 

manteve (BATTISTI e LIMA, 2015, p.13). 

 

 

Foi no final da década de 1970 que o Punk realmente se espalhou pelo Brasil. A 

revista Pop que escrevia para adolescente de classe média impactou com o lançamento do disco 

A revista Pop apresenta o punk rock, onde reuniu músicas de grandes nomes como Sex Pistols, 

Ramones, Ultravox, Runaways entre outros. A capa branca com manchas vermelhas de sangue 
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e o título escrito com grandes letras pretas chocou muita gente e acabou agradando a maior 

parte da geração de periferia (ALEXANDRE, 2002). 

Battisti e Lima (2015, p.14) relatam que o punk brasileiro foi uma forma de criticar 

a ditadura militar implantada em 1964. Uma das primeiras bandas que se consagrou no cenário 

punk foi a Restos de Nada, formada em 1978 por Douglas Viscaino. “Por meio do punk rock 

eles pretendiam transformar seus medos impostos pela ditadura em atitude, sem se preocupar 

com a ‘caça artística’ existente na época”. 

Antônio Bivar foi o primeiro a organizar um festival punk no Brasil, nomeado de 

O começo do fim do mundo, o evento aconteceu no SESC Pompéia em São Paulo (BATTISTI 

e LIMA, 2015). Alexandre (2002) relata como foi o festival que contou com a presença de 20 

bandas punks em dois dias intensos de shows. No final do segundo dia acabou acontecendo 

confrontos entre os punks e a polícia e mais de 25 jovens foram presos.  

 

 

Figura 16 – Cartaz do festival O começo do fim do mundo 

 
Fonte: site Blogzine Baquará, 2017. 
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2.3 O PUNK NA MODA 

Assim como todas as outras subculturas existentes anteriormente, o Punk acabou se 

tornando um estilo de vestir. Os punks eram facilmente identificados por seus estilos e roupas. 

Afinal, eles tinham o objetivo de chocar as pessoas. Os seus ideais e pensamentos eram 

notoriamente refletidos em suas roupas e estilo. 

 

Sendo assim, a moda pode exercer um papel de ferramenta ideológica no meio social 

e cada indivíduo a traduz de um modo diferente, atuando como um meio 

informacional que gera em todos os indivíduos um conjunto de significados, conceitos 

e amplitudes diferentes. O punk, por exemplo, usa não só a música como, 

principalmente, a roupa para provocar e desafiar a ideologia dominante; contestar a 

política, a distribuição do poder na ordem social, e revelar sua indignação e 

insatisfação contra o sistema (CASTRO et al, 2015, p.30). 

 

Contrastando com o vestuário hippie que era normalmente colorido e psicodélico, 

as roupas punks eram quase que totalmente pretas e tinham um tom ameaçador. “O punk era 

um estilo anárquico, niilista, que procurava chocar deliberadamente” (HAYE e MENDES, 

2003, p.226). 

O objetivo dos punks era ‘alertar’ a sociedade para os problemas sociais, dessa 

forma usavam suas roupas para acentuar e chocar. Jaquetas de couro com tachas, roupas 

rasgadas e com buracos, maquiagens escandalosas, coleiras de cachorro no pescoço, alfinetes 

nas orelhas e narizes e cabelos arrepiados descoloridos ou pintados com cores berrantes eram 

as principais características do vestuário punk (LEHNERT, 2000). 
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Figura 17 – O vestuário punk 

 
Fonte: site Moda de Subculturas, 2016. 

 

Na maioria das vezes, as roupas dos punks eram feitas por eles mesmos, compradas 

em lojas de roupas usadas e até mesmo se apropriavam de roupas velhas do exército, muitas 

vezes rasgadas e com furos de balas. Tanto para os homens quanto para as mulheres, as roupas 

contavam com calças pretas e justas, jaquetas de couro pintadas manualmente e personalizadas 

com tachas e correntes. Para as mulheres ainda incluíam minissaias, meias-calças arrastão e 

saltos finos. As camisetas e jaquetas na maioria das vezes contavam com imagens ou frases 

com conteúdo pornográfico e perturbador (HAYE e MENDES, 2003). 

Castro Et al (2015) afirmam que, quando pensamos em moda punk, é preciso 

lembrar o que a origem dessas roupas quer trazer à tona as ideologias da subcultura, que nesse 

caso significam revolta e protesto da juventude. A estética punk é uma mistura entre o belo e o 

feio e rompe com o conservadorismo que a sociedade da época vivia. Por isso eles se vestiam 

com roupas rasgadas, de segunda mão e com acessórios grotescos e exageradamente rudes. 

Os mesmos autores ainda relatam como as garotas usavam maquiagens exageradas, 

minivestidos e até mesmo só uma camisa masculina larga. Muitos estilistas e marcas famosas 

buscaram e ainda buscam informações da subcultura punk para criação de suas coleções 

(CASTRO Et al, 2015). 

Tanto garotas como garotos que faziam parte do movimento gostavam de comprar 
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peças de roupas de segunda mão, paletós, calças, camisas, gravatas que eles usavam 

do jeito que eram encontradas ou dando-lhe um retoque pessoal nelas ou arrancando 

pedaços aqui e ali e acrescentando manchas, mensagens e símbolos, colocando 

alfinetes e correntes e até mesmo rasgando as peças mostrando um efeito de que foram 

resgatadas de uma guerra (COLONI E FERNANDES citados por CASTRO El al, 

2015, p.30). 

 

 

Os jovens que saiam em bandos pelas ruas da Inglaterra, com seus trajes estranhos, 

calças justas, rasgadas, remendadas, usando cintos de arrebites escandalizavam a sociedade. 

Além disso, acompanhando esse visual agressivo, eles tinham uma conduta assustadora e 

ignoravam totalmente as normas sociais. Eles tinham seu próprio estilo de vida, sua própria 

cultura (ARAUJO e BORTHOLUZZI, 2012). 

De repente a alta moda não era mais a maior tendência entre os jovens. O objetivo 

era ser diferente, criar seu próprio estilo, ser individual. Mas infelizmente, em pouco tempo o 

‘uniforme punk’ acabou virando uma tendência de moda, presente em grandes desfiles, 

catálogos e revistas, deixando de lado a ideologia que o movimento prega (ARAUJO e 

BORTHOLUZZI, 2012). 

Com o passar do tempo, as boutiques dos grandes centros urbanos estavam cheias 

de ‘moda punk’. O que anteriormente era considerado assustador, agressivo e de mau gosto 

passou a ser parte do guarda-roupa da juventude. O punk de certa forma se abriu para todo o 

tipo de pessoas, e passou a ser adotado como o estilo de muitos, embora muitas dessas pessoas 

não se identificassem com as ideologias do movimento (CASTRO et al, 2015). 

2.3.1 A pioneira do estilo punk: Vivienne Westwood 

Nascida em 1941, Vivienne Isabel Swire fez um semestre em uma escola de arte, 

mas depois disso começou a se preparar para ser professora, já que era impossível uma moça 

de classe trabalhadora ganhar a vida como artista. Em 1963 se casou com Derek Westwood, de 

quem herdou seu sobrenome, com quem teve seu primeiro filho. Em 1967, já divorciada de 

Derek, ela conheceu Malcolm McLaren, casou-se com ele, teve mais um filho e juntos eles 
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decidiram abrir a boutique Let It Rock, posteriormente renomeada para Sex. Stevenson (2012, 

p.228) relata que 

 

na parceria de Westwood com McLaren, seus esforços combinados eram alimentados 

tanto pela música e a cultura popular quanto pela moda. Em seus empreendimentos, 

tentavam usar suas habilidades criativas de todas as maneiras possíveis – os Sex 

Pistols de McLaren exibindo os modelos de Westwood e, esta, por sua vez, criando 

uma imagem marcante para a banda punk. 

 

 

Contrastando com a alta costura da época, Vivienne criava peças de formas radicais. 

Já que ela não tinha uma grande formação em desenho e moda, suas criações eram através do 

instinto. Ela cortava o tecido sobre o corpo, as proporções eram alteradas, muitas peças eram 

criadas a partir de outras já existente, através de técnicas rudimentares que conferiam o estilo 

punk às roupas (HOON, 2013). 

Trocando o nome da boutique novamente, em 1976 ela passa a se chamar 

Seditionaries, mas continua sendo o principal ponto de encontro dos punks em Londres, 

chamando a atenção de todos que eram interessados em saber mais sobre os Sex Pistols. As 

calças bondage que tinham tiras entre as pernas, segundo Westwood e McLaren representavam 

a geração amarrada em que viviam, e as calças com zíperes na região genital foram grandes 

sucessos criados pelo casal nessa época (SANA, 2016). 

 

 

Hoon (2013, p.417) descreve o uso das cores como “efeitos surpreendentes”. A 

mistura de cores como vermelho, preto, branco, e as fluorescentes rosa, amarelo, azul e verde 

davam um dinamismo às criações de Westwood, juntamente com os padrões de xadrez usados 

em suas criações de calças bondage juntamente com referências aos trajes de motociclistas e 

militares. 

 

Westwood vendia couro preto, estampas de animais e tecido de rede com rasgos, 

rachaduras e presos com alfinetes-de-ama. O estilo punk tinha ali sua perfeita 

representação. Os estilos vinil, fetiche e sado-masoquista viram a luz do dia com 

Westwood, ao mesmo tempo em que as mulheres desfrutavam de uma liberdade até 

aí desconhecida. As punks desenvolveram uma imagem muito própria, uma nova 

estética e uma linguagem sem inibições, além das pressões sociais e dos códigos do 

vestuário (FERRAZ, 2010a, s/p). 
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Figura 18 – Criações de Vivienne Westwood: bondage e estilo militar 

 
Fonte: Hoon, 2013, p.417. 

 

 Duas das primeiras e mais famosas criações de Vivienne e Malcolm foram as 

camisetas ‘Vênus’ e ‘Rock’, que eram feitas com correntes, tachas, aplicações e até ossos de 

galinha presos com alfinetes. Nesse momento eles começaram a entrar para a história da moda 

e já tiveram confrontos com vários jornalistas que queriam usar as roupas da marca em editoriais 

de moda (SANA, 2016). 
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Figura 19 – Vênus e Rock 

 
Fonte: site Moda de Subculturas, 2016. 

 

A partir dos anos 1980 o punk passou a ser comercializado e a aparecer em grandes 

coleções de moda nas passarelas. Em 1981 Vivienne e Malcolm apresentaram seu primeiro 

desfile, Pirates foi uma coleção extravagante e cheia de glamour (STEVENSON, 2012). 

É importante percebermos que mesmo hoje, Vivienne Westwood continua criando 

moda com o mesmo estilo de sempre: “exagerada, sem ajustes tradicionais, surpreendente e 

anárquica” (FERRAZ, 2010a, s/p). 

2.3.2 As principais características do vestuário punk 

Moutinho e Valença (2000) relacionam as principais características do figurino 

punk como: calças e saias rasgadas, jaquetas de couro com tachas, correntes no pescoço e 

também prendendo uma perna na outra, camisetas geralmente pretas, laranjas e rosas, braceletes 

de aço ou couro com tachas, alfinetes de segurança presos nas roupas e cabelos curtos com 

faixas raspadas, descoloridos com as raízes pretas ou até tingidos de cores chamativas. 
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Sana e Scheffel (2016) acrescentam algumas outras características marcantes do 

vestuário punk, tais como: o uso da suástica para provocar as gerações mais velhas que viveram 

na II Guerra Mundial, os famosos ‘cat eyes’, que são desenhos feitos à mão livre com lápis 

preto nos olhos, cabelos curtos com penteados muito diferentes, blusas de tela, meias arrastão 

com saias ou calcinhas por cima, jaquetas e blazers com bottons, podendo ser acinturados ou 

soltos, gravatas, decotes profundos, cintos com tachas e camisetas detonadas. 

Podemos perceber que o principal objetivo do visual punk era causar estranhamento 

das pessoas ao redor. Para isso eram utilizados inúmeros tipos de roupas e acessórios, sempre 

mantendo um ar relaxado e sujo, com grande exagero em suas composições. 

A seguir é apresentado um compilado de imagens criado pela autora com o objetivo 

de tornar possível a visualização das principais características do vestuário punk nos anos 1970. 

Em seguida, passa-se ao capítulo da análise, em que destacaremos as principais características 

da subcultura punk nas coleções de moda atual. 
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Figura 20 – Compilado de características do vestuário punk – Parte 1 

 
Fonte: Compilado criado pela autora, 2017. 
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Figura 21 – Compilado de características do vestuário punk – Parte 2 

 
Fonte: Compilado criado pela autora, 2017. 
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3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 

O estudo de caso será realizado com três imagens de cada uma das coleções de 

inverno 2017 das seguintes marcas: Louis Vuitton, Moschino e Marc Jacobs. As imagens serão 

analisadas de forma individual para verificar se ainda existe a influência da subcultura punk nas 

coleções de moda atual. 

3.1 ANÁLISE DA COLEÇÃO LOUIS VUITTON 

A coleção de outono-inverno 2016/17 da Louis Vuitton, desenvolvida pelo estilista 

Nicolas Ghesquière, vêm trazendo um universo criativo para a marca, com reinvenções 

tecnológicas e novas modelagens. Nela podemos encontrar elementos esportivos, assimétricos, 

quadris estruturados e cinturas finas e marcadas. 
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Figura 22 – Primeiro look Louis Vuitton 

 
Fonte: site FFW, 2017. 

 

Na primeira imagem selecionada é possível identificar o uso das jaquetas e calças 

de couro e dos coturnos que eram muito utilizados pelos punks nos anos 1970. 

Tanto os homens quanto as mulheres costumavam usar calças e jaquetas de couro, 

muitas vezes pintadas manualmente e customizadas com correntes, spikes e patches. (HAYE e 

MENDES, 2003). 

Além disso, a combinação de preto e vermelho era muito comum entre os punks, 

eles costumavam usar cores fortes para criar contraste e chamar atenção para suas roupas, que 

de certa forma representavam o seu protesto em relação aos padrões da sociedade da época. 

Embora a jaqueta não tenha aplicações, como era comum entre os punks, a 

modelagem dela se enquadra nas jaquetas de couro dos anos 1970 que iam até o comprimento 

da cintura e tinham ombros largos e caídos. Os bolsos grandes e botões de pressão dourados 

também são características que relembram indiretamente o movimento estudado. 
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Os coturnos grandes, com cano alto e uma pegada mais ‘masculina’ relembram o 

costume dos punks de se apoderar de uniformes velhos do exército, na maioria das vezes 

rasgados, manchados e até mesmo com furos de bala (HAYE e MENDES, 2003). 

 

Figura 23 – Segundo look Louis Vuitton 

 
Fonte: site FFW, 2017. 

 

Uma característica muito comum do vestuário da subcultura punk eram os desenhos 

e imagens ‘macabras’, lembrando esqueletos, símbolos de protesto e até mesmo gestos 

obscenos. 

As aplicações brancas do blazer na figura 23 retratam uma espécie de esqueleto, 

relembrando essa característica citada anteriormente.  
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Os punks tinham o costume de reutilizar peças de segunda mão, paletós, camisas, 

gravatas, entre outras, dando-as um toque pessoal, rasgando pedaços, aplicando coisas e até 

mesmo acrescentando manchas, mensagens e símbolos (CASTRO et al, 2015). 

O blazer, que embora tenha uma modelagem moderna, pode ser um exemplo dessa 

reutilização e customização de peças de ‘segunda mão’. 

Como exemplo, no capítulo anterior podemos ver a Figura 19, duas camisetas muito 

famosas criadas por Vivienne Westwood, feitas com correntes, tachas e aplicações. Em uma 

delas a estilista escreveu a palavra Rock utilizando ossos de galinha presos com correntes e 

alfinetes na camiseta. (SANA, 2016). 

Seguindo a análise da figura 23, percebemos a permanência das calças de couro, 

agora pretas, e os coturnos, que diferentes do look anterior, figura 22, também são totalmente 

pretos.  

 

Figura 24 – Terceiro look Louis Vuitton 

 
Fonte: site FFW, 2017. 
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Haye e Mendes (2003) retratam que o vestuário punk era composto por roupas 

quase que totalmente pretas, acompanhadas de um tom ameaçador, que tinha o objetivo de 

chocar todos que os vissem. 

Na figura 24 é possível perceber essa característica ‘dark’ do movimento punk, com 

roupas totalmente pretas seguida de maquiagem limpa, porém com um batom escuro que realça 

os lábios e traz um aspecto ameaçador e sombrio para a composição do look. 

Os cintos pretos e largos eram muito comuns no vestuário punk. Araujo e 

Bortholuzzi (2012) descrevem que os cintos de arrebites muitas vezes com grandes fivelas 

acompanhavam os looks e escandalizavam a sociedade. Eram utilizados por cima de camisetas 

masculinas largas e detonadas, usadas pelas mulheres como vestidos, com o objetivo de 

acentuar e marcar as cinturas. 

Ainda na parte de acessórios, dá-se destaque aos brincos prateados, vistos com 

frequência em todos os looks da coleção estudada, compridos e com uma espécie de 

‘penduricalhos’, que relembram o costume punk de utilizar alfinetes pendurados nas orelhas. 

Outra característica punk que é percebida no look analisado é o uso de lingeries e 

peças íntimas aparentes. Na figura 24 vemos a utilização de uma espécie de corpete feito de 

couro por cima da blusa. Essa lingerie relembra o visual sadomasoquista, que, definido como 

perversão sexual, era repudiado pela sociedade dos anos 1970 e só ‘viu a luz do dia’ através das 

criações de Vivienne Westwood.  

Ferraz (2010a) ressalta que as mulheres da época desfrutavam de uma liberdade 

que, até então, não era conhecida, mas as jovens punks desenvolveram sua própria imagem, 

sem inibições.  

3.2 ANÁLISE DA COLEÇÃO MARC JACOBS 

No clima dos anos 1980, a coleção de inverno 2017 da Marc Jacobs foi composta 

de animal print, quadriculado preto e branco, camuflado e pins, patches e pinturas que dão um 
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ar DIY (do it yourself) para as peças. Além disso, os cabelos e maquiagens relembram o que 

estava em alta nos anos 1980, trazendo nostalgia e diversão para a coleção. 

 

Figura 25 – Primeiro look Marc Jacobs 

 
Fonte: site FFW, 2017. 

 

As famosas ‘chokers’ de hoje em dia são totalmente inspiradas no vestuário punk 

dos anos 1970. Como afirmam Castro Et al (2015), a origem do vestuário punk quer trazer à 

tona as ideologias dessa subcultura, no caso: revolta e protesto da juventude. Já que o principal 

objetivo dos punks era causar espanto nas pessoas ao redor, eles utilizavam tudo o que era 

possível para criar um visual chocante, misturando o belo e o feio, com uma aparência relaxada, 

suja e exagerada, como por exemplo coleira de cachorro presa ao pescoço com spikes e tachas, 

como visto no primeiro look Marc Jacobs (Figura 25). 
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As estampas de animal print misturadas com o couro e o quadriculado preto e 

branco relembram muito a mistura feita pelos jovens punks com o intuito de trazer exagero às 

roupas usadas. Vivienne Westwood foi a maior estilista do movimento punk e introduziu xadrez 

e estampas de animais em suas criações (FERRRAZ, 2010a). 

O cinto do look analisado relembra o costume punk de usar cintos largos e com 

grandes fivelas por cima das roupas, esse ainda conta com mais um detalhe, a estampa de onça. 

Apesar de os punks usarem muito coturnos e tênis, Haye e Mendes (2003) 

descrevem que também era comum entre as mulheres a utilização de sapatos de salto fino como 

o visto na imagem em estudo. 

 

Figura 26 – Segundo look Marc Jacobs 

 
Fonte: site FFW, 2017. 

 

No segundo look Marc Jacobs (Figura 26), podemos perceber o uso da parca 

camuflada, que foi tendência nas últimas coleções da moda atual. A peça em questão tem grande 



56 

 

 

influência da subcultura punk. Com muitos patches e aplicações, e com uma modelagem mais 

reta e masculina, esse casaco é uma releitura dos uniformes do exército, que, por vezes, os 

punks se apoderavam como forma de manifestação, customizando-os e transformando-os em 

peças importantes do vestuário. Como descrevem Haye e Mendes (2003), esses uniformes 

usados pelos punks muitas vezes eram rasgados e até mesmo com furos de balas. 

O vestido, com modelagem e tecido que lembram camisolas, usado no look em 

análise é referência de mais uma forma que os punks encontraram para chocar e banalizar as 

normas da sociedade da época. O uso de camisolas e roupas de dormir era restrito aos aposentos 

pessoais. Mas, as mulheres punks decidiram criar sua própria imagem e a partir de Vivienne 

Westwood o estilo ‘fetiche’ passou a ser aderido por elas, trazendo a sensualidade para seus 

looks (FERRAZ, 2010a). 

Outra característica muito marcante da composição de vestuário dos punks era sua 

maquiagem. Na imagem podemos perceber o uso dos ‘cat eyes’, que são delineados feitos à 

mão livre com lápis de olho preto nas pálpebras (SANA e SCHEFFEL, 2016). O corte de cabelo 

bagunçado e desajeitado, com uma aparência desleixada também é uma releitura do visual punk. 

Na figura 26, podemos ver um lenço amarrado ao pescoço da modelo, este relembra 

o comum uso de bandanas entre os punks, outra tendência que está em evidência na moda atual. 

A bota usada complementa o look com sua cor militar. Além disso, botas de couro 

de cano alto eram utilizadas pelas mulheres punks, muitas vezes acompanhadas apenas de uma 

camiseta masculina larga como se fosse um vestido, como relatam Castro Et al (2015). 
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Figura 27 – Terceiro look Marc Jacobs 

 
Fonte: site FFW, 2017. 

 

 

No terceiro look Marc Jacobs (Figura 27) analisado, é possível identificar o uso de 

sprays em forma de pichações na jaqueta. O ato de pichar fez parte da subcultura punk como 

uma de suas ‘armas’ de protesto. No geral, eram escritas frases de manifestações ou insultos, 

símbolos e também utilizada como forma de demarcar territórios. 

Outra técnica que surgiu nos anos 1970 aderida pelos punks foi o ‘do it yourself’ 

mais conhecida como DIY. Gatto (2011) descreve essa técnica como uma prática oposta à 

indústria cultural da época, era fazer algo do seu próprio jeito, sem regras. A ideia de recriar 

suas próprias roupas, do ‘faça você mesmo’, de customizar roupas usadas era muito comum 

entre os punks. Dentre essas customizações eram comuns os apliques de patches e as pinturas 

feitas com spray como visto na imagem analisada (Figura 27). 



58 

 

 

Cabelos armados, despenteados, espetados, descoloridos ou pintados com cores 

chamativas eram outra característica da subcultura punk, conforme se depreende a partir da 

figura 27. Embora, o cabelo da modelo não seja curto, como normalmente os punks usavam, o 

volume acima da cabeça traz a ideia dos moicanos, comumente utilizados na subcultura em 

análise. 

3.3 ANÁLISE DA COLEÇÃO MOSCHINO 

Jeremy Scott, estilista da Moschino conta a história de uma garota rebelde dos anos 

1980 através da coleção de outono-inverno 2017. Com aparência sadomasoquista, a coleção 

conta com peças de couro, tecidos brilhosos, correntes e pedrarias, que formam desenhos de 

esqueletos. Além disso, ao utilizar peças queimadas e esburacadas associa o vício pelo cigarro 

com o vício pela moda. 
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Figura 28 – Primeiro look Moschino 

 
Fonte: site FFW, 2017. 

 

 

O primeiro look Moschino analisado relembra características clássicas da 

subcultura punk. O couro, como sendo um dos principais tecidos que compunham os looks 

punks dos anos 1970, está presente na imagem em toda composição, boina, vestido/sobretudo, 

bolsa e botas.  

O casaco sobretudo de couro possui a modelagem semelhante às clássicas jaquetas 

de couro dos anos 1970 e ainda vêm acompanhado de um cinto, também de couro, largo e com 

fivela prateada, acessório marcante no visual punk. 

A boina e as botas possuem detalhes escritos com aparência manual, relembrando 

a técnica de DIY e, além disso, o símbolo redondo desenhando nas botas pode ser descrito como 
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uma releitura do símbolo de anarquia, citado por Sana e Scheffel (2016) como um dos ícones 

do movimento. 

A meia arrastão teve seu auge nos anos 1970, era um item essencial do guarda-

roupa feminino punk, e é possível vê-la em evidência nas coleções de moda atual, fazendo muito 

sucesso. 

 

Figura 29 – Segundo look Moschino 

 
Fonte: site FFW, 2017. 

 

Nesta segunda imagem é possível ver, mais uma vez, a utilização de aplicações nas 

roupas formandos símbolos ou palavras e frases. 

A utilização de correntes de forma demasiada, presas com argolas e desenhando 

uma espécie de esqueleto por toda a roupa pode ser considerada uma forte influência da 

subcultura punk nas coleções de moda atual. Esse exagero no uso de correntes e argolas remete 
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também ao uso de piercings, que eram comumente utilizados pelos punks, em forma de alfinetes 

pendurados nas orelhas, narizes e sobrancelhas com o objetivo de, segundo Lehnert (2001), 

alertar e chocar a sociedade para os problemas sociais existentes. 

O cinto preto e largo marcando a cintura aparece em diversos looks da coleção em 

análise. Embora seja um cinto liso, sem as aplicações frequentemente utilizadas pelos punks, 

ainda relembra o vestuário da subcultura estudada. 

Além disso, como já mencionado na análise da figura 24, Haye e Mendes (2003) 

descrevem os looks punks como sendo normalmente marcados por predominância do preto, 

trazendo aparência melancólica e assustadora ao visual. 

 

Figura 30 – Terceiro look Moschino 

 
Fonte: site FFW, 2017. 
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No terceiro look Moschino (Figura 30), podemos analisar a camiseta com o nome 

e símbolo da marca, que relembra as camisetas utilizadas pelos punks, estampadas com frases 

de protestos, palavras obscenas e até mesmo símbolos como de anarquia e suástica, que tinham 

o intuito de provocar as gerações mais velhas que viveram na II Guerra Mundial (SANA e 

SCHEFFEL, 2016). 

O short jeans curto, quase que como uma calcinha, acompanhado da meia arrastão, 

era considerado muito vulgar. Sendo assim, fazia parte do vestuário das meninas punks dos 

anos 1970.  

Blackman (2012) afirma que na década de 1970 o mercado do jeans cresceu, deixando 

de ser usado apenas por trabalhadores e crianças, passou a fazer parte do guarda-roupa de jovens 

e adolescentes influenciados por Hollywood. Um dos sucessos do jeans nos anos 1970 foram 

os hot pants, que se tratavam de shorts extremamente curtos, justos e com cintura alta 

(LEHNERT, 2001), semelhante ao analisado na figura 30. 

 Normalmente eram rasgados, manchados, pintados manualmente e com aplicações 

de tachas e spikes. O jeans ‘destroyed’, que é tendência atual, pode ser considerado uma 

releitura desse costume da subcultura punk em rasgar e ‘destruir’ as próprias roupas para causar 

espanto na sociedade.  

Do mesmo modo, as correntes no pescoço eram muito comuns nos acessórios 

punks, sempre exageradamente grossas e acompanhadas até mesmo de grandes cadeados 

pendurados. 

Por último, podemos identificar as botas de cano muito longo, conhecidas 

atualmente como botas Over Knee, e as luvas de couro como acessórios considerados grosseiros 

nos anos 1970, chocando mulheres que costumavam ser discretas, recatadas e delicadas. 
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CONCLUSÃO 

O movimento punk foi uma subcultura de rebeldia. Jovens com fortes discursos, 

ideais bem especificados, mostrando uma crítica direta à sociedade da época. O objetivo era 

exteriorizar tudo o que era visto como problema, mostrando suas próprias visões do mundo. 

Todo o caos e desordem, que eram encobertos pelo ideal de mundo perfeito que a sociedade 

pregava, eram totalmente expostos através de seus pensamentos e ações (MELÃO, 2010). 

Toda essa rebeldia era invariavelmente exteriorizada através de suas roupas, que 

eram usadas como uma arma de protesto. Tudo que era considerado chocante, exagerado, 

assustador e grosseiro fazia parte de suas roupas, afinal, eles tinham o objetivo de chamar a 

atenção onde quer que fossem, e lembrar a todos que os vissem que a sociedade perfeita não 

existia. O vestuário que definia os punks nos anos 1970 era composto de peças rasgadas, 

manchadas, pintadas, cheias de aplicações, e de seu visual com cabelos espetados, coloridos e 

maquiagens carregadas. Dessa forma, eles buscavam ir contra toda a cultura social dos anos 

1970.  

O presente estudo buscou analisar, através de imagens de coleções de moda atual, 

as roupas utilizadas pelos punks nos anos 1970. Além disso, perceber a influência que essa 

subcultura gerou na moda contemporânea. 

As nove imagens selecionadas foram analisadas individualmente e nelas foram 

destacadas as influências geradas pelo vestuário da subcultura punk. 

Nas três coleções das diferentes marcas analisadas pudemos perceber muitas 

características em comum. O couro foi visto em praticamente todos os looks em análise, seja 

nas roupas ou acessórios. Além disso os coturnos e botas de cano alto, muito comuns no 

vestuário punk, estão presentes em grande parte das coleções escolhidas e são grande tendência 

no mercado da moda atual. 

Em todos os looks pudemos notar inúmeras características dessa subcultura, 

concluindo que o punk, que se iniciou nos anos 1970, ainda gera grandes influências nas 

coleções atuais de conhecidas marcas de moda. Seja na modelagem, nos tecidos, nas cores e 

formas, nas maquiagens, cabelos e acessórios. 
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 Assim como, é relatado por Stevenson (2012), a partir dos anos 1980, o punk 

passou a ser um visual comercializado e visto em todas as passarelas. Com o passar do tempo, 

todas as pessoas queriam se vestir como os punks, e os ideais e pensamentos da subcultura não 

eram mais levados em consideração, as pessoas simplesmente queriam se vestir como eles 

porque achavam ‘legal e descolado’.  

  Tendo em vista os aspectos mencionados, percebe-se que as subculturas são 

importantes porque sempre foram influências diretas no vestuário de suas épocas , e ainda hoje 

refletem suas características no mundo da moda. 

 Por fim, foi possível perceber, a partir desta pesquisa, a enorme necessidade de 

reflexões cada vez mais aprofundadas do estudo das subculturas alternativas de variadas 

décadas e suas influências e reflexos na sociedade e na moda atual. 
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